
Dr. Oszkó Péter (1973) magyar jogász, üzletember, a Bajnai kormány pénzügyminisztere. 

Tanulmányai 

Az általános iskolában a matematika vonzotta, a Kölcsey Ferenc két tannyelvű gimnáziumban 

inkább a humán tárgyak. Eredetileg bölcsésznek készült (főképp az irodalom és a francia 

nyelv érdekelte), de az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) jogi karán végzett, 1997-

ben. Mint később elmondta, a matematika érdekelte, de a közgazdasági pálya szóba sem jött.  

Pályája 

Első munkahelye (negyedéves egyetemista korától) a KPMG könyvvizsgáló és tanácsadó 

világcég volt. A KPMG londoni tagvállalatánál is dolgozott, ahol egy nemzetközi 

adótanácsadó csapat tagjaként nagy multinacionális cégeknek adott tanácsokat, 2000 nyara és 

2001 tavasza közt. 2001-ben a Freshfields Bruckhaus Deringer nemzetközi ügyvédi 

irodahálózat magyarországi irodájához csatlakozott és rövid idő után a cég adó-tanácsadási 

egységének vezetője lett. 

2004-től a Deloitte-nél dolgozik: mindjárt partnerként (azaz nem egyszerűen alkalmazottként, 

hanem üzlettársként) vették fel, ami ritka a nagy tanácsadó cégeknél, különösen fiatal 

munkatársak esetében. 2006. január 1-jétől az adótanácsadás üzletág vezetőjévé nevezték ki a 

(Gerald Lambert helyett, aki a régió egy másik Deloitte-irodájához távozott), majd miután 

Simor András elnök-vezérigazgató 2007 tavaszán a Magyar Nemzeti Bank elnöke lett, Oszkó 

vette át a helyét, a cégnél szokatlanul fiatalon. Új beosztását 2007. június 1-jétől vette át a 

céget ideiglenesen vezető Alastair Teare-től. 

1998-tól az ELTE jogi karán külső oktatóként adóismereteket oktatott. A „Gyakorlati 

adótanácsadó” című kiadvány rendszeres szerzői közé tartozott. 

Közéleti szerepe. 

Oszkó részt vett a 2008 végén alakult, majd 2009 tavaszán megszűnt civil Reformszövetség 

alternatív gazdaságpolitikai programjának kidolgozásában, az adó- és járulékrendszer 

reformjával kapcsolatos javaslatokkal foglalkozó munkacsoport vezetőjeként.  

Hobbija a fallabdázás, a sziklamászás, a sakkozás, a fotózás és a szájharmonikázás. A 

sziklamászást a kis dobogókői faházánál lévő mászófalon gyakorolja barátaival. Korábban 

zongorázott, az autodidakta módon, az internet segítségével megtanult szájharmonikázásra 

azért tért át, mert az kevésbé időigényes.  

Kapcsolatépítő képességét dicsérik munkatársai. Folyékonyan beszél angolul és franciául 

Elismerései 

 2007-ben Az év fiatal menedzsere. 
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